
 
 

 
 

 

 

Vážená paní, vážený pane, 

přijměte, prosím, ve středu 13. dubna 2011 od 18 hod. pozvání na 45. klubové setkání Franchise Clubu 
do historických prostor nejstaršího českého klubu podnikatelů Golem, v Praze 1, v ulici Na Perštýně 18 (mapa).  

Právní úskalí českého franšízingu  

Franšízing se dá s nadsázkou přirovnat k „podnikatelskému manželství na dobu určitou“. Na rozdíl od tradičních 
partnerských svazků,, tato moderní forma partnerství podnikatelů v našem právu nemá vlastní úpravu.. Velké i malé 
franšízové obchodní sítě a řetězce nezávislých podnikatelů totiž fungují na základě vzájemně dohodnutých a detailně 
propracovaných pravidel zapracovaných do smluv o franšízingu.  

Ten, kdo chce poskytovat franšízing nebo využít nabídku na získání zajímavé zahraniční master-franšízy, by měl dobře 
porozumět právním principům a praktikám českého i mezinárodního franšízingu. Pro podnikatele to ale bývá často  velmi 
časově náročné se v této složité a pro laika někdy nezáživné problematice rychle zorientovat a správně se rozhodnout pro 
další kroky. Problémem je také důvěrnost obsahu smluv o franšízingu, většinou pečlivě uložených ve firemních trezorech. 

Ve Franchise Clubu proto nabízíme možnost během klubového večera získat základní přehled o principech právních vztahů 
franšízingu a o master-franšízingu a dozvědět se o nejběžnějších právních úskalích a chybách. Pokusíme se o to stylem, na 
který jsou naši členové i návštěvníci tradičně zvyklí: zasvěceně, srozumitelně, zajímavě a s lehkým humorem. 

Hostem 45. klubového večera a zasvěceným průvodcem po právních principech franšízingu bude 
specialista na franšízing a člen Franchise Clubu JUDr. Jiří CTIBOR, LL.M., PhD., advokát a partner 
pražské advokátní kanceláře Zilvarová Ctibor Hladký.  

Jiří Ctibor své odborné právní znalosti získával studiem na právnických fakultách Karlovy univerzity v 
Praze a Univerzity v Hamburku a také na australské Central College v Sydney, kde získal Certificate in 
Business. Členem České advokátní komory je od roku 1999. Praktické mezinárodní zkušenosti 
o franšízingu získal v několika zahraničních advokátních kancelářích a jako senior advokát v 
mezinárodní advokátní kanceláři v Praze. V roce  2005 se Jiří Ctibor stal zakládajícím společníkem 
Advokátní kanceláře ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ. Ta se specializuje na právní poradenství a služby ve 
všech oblastech souvisejících s podnikáním v České republice a mj. na franšízing. Jiří Ctibor nejčastěji 
radí a pomáhá franšízorům při sestavování návrhů smluv a při budování franšízingových systémů a sítí 

včetně master-franchisingu. Kancelář ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ získala během šesti let své existence vedle zakázek od 
klientů z řad mezinárodních a velkých českých společností také několik doporučení a ocenění mezinárodních ratingových 
agentur a časopisů. Jiří Ctibor je jako jediný právník v České republice doporučen v seznamu GlobalLawExperts pro 
franšízing.  

Jiří Ctibor se ve svém vystoupení pokusí dát odpovědi na tyto otázky: Co je to franšízing popř. master-franšízing z pohledu 
práva? Liší se nějak franšízingové partnerství uzavírané v ČR a v jiných státech Evropské unie? Co mají různé zahraniční 
právní úpravy franšízingu společného a co z toho vyplývá pro ČR?  V čem spočívají největší právní úskalí franšízingu? Jaká 
mají smlouvy o franšízingu zákonná omezení a jaká právní rizika přinášejí? Která ustanovení smlouvy o franšízingu bývají z 
hlediska poskytovatele licence zásadní a která mohou být nebezpečná? Jaká je provázanost této smlouvy s dalšími 
smlouvami, např. smlouvami o nájmu nebytových prostor. Jaká rizika přináší předčasné ukončení franšízingového vztahu? 
Proč mohou být franšízové sítě považovány za kartely a u mnoha antimonopolních úřadů mají výjimečné postavení? Jak o 
franšízách rozhoduje český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže?  

Přijďte se do Franchise Clubu dozvědět nejen o právních úskalích franšízingu.  Získejte u nás také zajímavé a cenné kontakty, 
nové a užitečné informace, inspiraci, rady a zkušenosti, podané srozumitelnou a atraktivní formou.   

Těšíme se na Vás, jste vítáni! 

JAROSLAV TAMCHYNA  
prezident  FRANCHISE CLUBU 
 

 

Prostory klubu budou k dispozici od 17.30 do 23 hod. Druhá polovina klubového večera, během které se podává pohoštění 
formou rautu, je příležitostí pro networking – osobní setkávání a výměnu informací, rad a zkušeností a pro nové i dřívější 
kontakty. Doporučujeme vzít si  

sebou větší množství vizitek. V uvolněné klubové atmosféře akceptujeme i méně formální společenské oblečení.  

Představíme nové členy klubu: Ing. Milenu ŽAMPOVOU, majitelku prestižního lifestylového časopisu LUXURY GUIDE a 
držitelku stejnojmenné master-franšízy a pana Radima ŠTANTEJSKÉHO, ředitele oddělení nízkonákladové distribuce banky 
UniCredit Bank Czech Republic, která nedávno jako první v ČR zahájila budování obchodních míst poskytujících bankovní 
služby UniCredit Bank Expres na bázi franšízingu. Franchise Club má dnes přes sedm desítek členů zastupujících cca šedesát 
značek a je v současné době nejpočetnější komunitou v České republice zaměřenou na franšízingový model podnikání. 

http://www.mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=Na%20Per%C5%A1t%C3%BDn%C4%9B%2018,%20Praha%20@sss=1@ssp=113892460_124006092_156687468_156561100@x=133068464@y=135937888@z=16
http://www.z-c-h.cz/ctibor.html
http://www.z-c-h.cz/nase-oceneni.html
http://www.globallawexperts.com/CompanyProfile.aspx?PID=1125
http://www.luxuryguide.cz/
http://www.unicreditbank.cz/cz/o-bance/unicredit-bank-expres.html
http://www.ifranchising.cz/img/franchise_club-znacky_clenu.jpg


Registrace a vstupné   

Na klubový večer je potřeba sebe i své přátele a kolegy předem elektronicky zaregistrovat na adrese office@ifranchising.cz, popř. 
club@ifranchising.cz a uvést jméno, firmu, pozici, telefon a adresu.  Doporučujeme registrační e-mail odeslat co nejdříve - kapacita klubu 
není velká! Členové Franchise Clubu (M.F.C.) mají pro sebe a jednoho hosta vstup zdarma. Vstupné na klubový večer, včetně občerstvení, 
je pro nečleny 500 Kč + DPH. Pokud host přihlásí ještě další osoby, získají slevu 100 Kč, stejně jako členové některé z partnerských 
organizací: Česká marketingová společnost, Česká manažerská asociace, Golem Club. Nepodnikající studenti denního studia VŠ do 26 let a 
učitelé zaplatí jen 200 Kč. Vstupenku na klubový večer lze zakoupit jen v recepci za hotové. Vstupné je daňově uznatelný náklad. 

Kdo ve Franchise Clubu vystupuje (fotogalerie) 

Do diskusních večerů už pátým rokem zveme podnikatelské a manažerské osobnosti, zejména ty, které jsou zajímavé pro české franšízové a 
síťové podnikání. Představujeme jejich podnikatelské vize a koncepce, zkušenosti a „formule úspěchu“, ale také životní příběhy. Úplný 
přehled klubových večerů a jejich hostů, dalších aktivit najdete na http://www.ifranchising.cz/aktivity.php: 

II. ročník: 2007 - 2008 
10/07 David BISKUP, M.F.C., manažer nejrychleji rostoucí globální franšízové sítě rychlého občerstvení SUBWAY;  
11/07  Iva WRIGHT, M.F.C., advokátka s mezinárodní praxí specializující se na franšízing;  
11/07  Frank HOY, profesor University of Texas, odborník z USA na franšízink a rodinné podnikání;  
12/07  Jiří ŠIMSA, M.F.C. a Aleš JUŘINA, zakladatelé Spolku milců čaje a sítí franšízových čajoven Dobrých čajoven a Dobrá Tea; 
01/08  Vojtěch KRÁTKÝ,  M.F.C., regionální ředitel pro ČR mezinárodní sítě franšízových realitních kanceláří RE/MAX;  
02/08 Tomáš J. CHROUST, M.F.C., ředitel společnosti dodávající gastronomické technologie pro mezinárodní franšízové sítě;  
03/08  Tomáš MIKŠOVSKÝ, publicista a specialista obchodních sítí čerpacích stanic;  
04/08  Tomáš HRIVNÁK, marketingový poradce pro branding a budování značek; 
05/08  Ondřej KAFKA, grafický designér, vydavatel časopisu Font a odborník na tvorbu grafické značky. 

III. ročník: 2008 - 2009 
10/08  Pavel KOHOUT, známý ekonom a publicista, odborník na investování, ředitel pro strategii finanční poradenské společnosti; 
11/08  Petr POSKOČIL, ředitel české franšízové sítě NOVÁK - maso uzeniny německé potravinářské společnosti ZIMBO; 
12/08 Roman HASSMANN, M.F.C., podnikatel a nejúspěšnější prodejce mezinárodní distribuční sítě Amway v České republice; 
01/09 Ivo TOMAN, M.F.C., podnikatel a autor populárních knih a motivačních školení pro podnikatele i manažery;   
02/09 Linda VAVŘÍKOVÁ, M.F.C., podnikatelka a zakladatelka Allegria – Firma na zážitky;   
03/09  Marcel WINTER, předseda Česko-vietnamské společnosti a zastánce Vietnamců žijících v ČR;  
04/09  Adolf ČERVINKA, M.F.C., obchodní ředitel franšízové sítě GEPARD FINANCE; 
05/09  David BISKUP, M.F.C., Petra GROSSOVÁ M.F.C., vícenásobní franšízanti mezinárodní sítě rychlého občerstvení SUBWAY; 
06/09  Jan BINAR a Viktor MASTNÍK, odborníci na reklamu na sociálních sítích z agentury McCANN ERICSON. 

IV. ročník: 2009 - 2010 
10/09  Pavlína HAJNOVÁ, M.F.C., ředitelka CENTERS DATA a specialistka na obchodní centra;  
11/09 Erik ZLÁMAL, M.F.C., ředitel sítě kaváren a prodejen kávy Starbucks v České republice; 
12/09 Lenka HARMON, M.F.C., account director české pobočky výzkumné marketingové společnosti Ipsos Tambor; 
01/10  Karel HYNDRÁK, M.F.C., lektor, kouč a publicista v oblasti prodejních dovedností, marketingu a řízení projektů;  
02/10 Ladislav ŠPAČEK, uznávaný odborník na společenské chování a business etiketu, publicista a novinář;  
03/10 Zdeněk FIALA,  M.F.C., zakladatel a generální ředitel franšízové sítě anglických a firemních školek KinderGarten; 
04/10  Jiří KVASNIČKA, M.F.C., zakladatel a majitel nejstarší české původní franšízy AAA RADIOTAXI;  
05/10  Štěpán SVOBODA, M.F.C., retail manager NIKE odpovědný za franšízing;  
06/10  Aleš MAZGAJ, M.F.C., Petr KOUBA, M.F.C., Jan ROSÁK, M.F.C., franšízanti realitní franšízové sítě Century21; 
06/10  Kamil NEKARDA, M.F.C., manažer společnosti Unilever ČR prodávající americké franšízové zmrzliny Ben&Jerry’s.   

V. ročník: 2010 - 2011 

09/10  Radim JANČURA, majitel a zakladatel společnosti STUDENT AGENCY;  

10/10  Ondřej TOMEŠ, M.F.C., manažer a spolutvůrce telekomunikační franšízy Vodafone Czech Republic; 
11/10 Tomáš HÁJEK, M.F.C., poradce a ředitel ADMAZ a Karel DUCHEK, odborník na direct marketing z agentury Wunderman; 
12/10 Klára KODUA, M.F.C., ředitelka sítě pojišťovacích makléřů RENOMIA NETWORK; 

01/11 Vladislav SVOBODA, M.F.C., ředitel české sítě zážitkových restauraci HOOTERS provozovaných na základě americké franšízy; 
02/11 Tomáš JINDŘÍŠEK, ředitel agentury OGILVY INTERACTIVE, specialista na marketing na sociálních sítích;  
03/11  Bohumír BÁRTA, M.F.C., generální ředitel společnosti JLV, držitel franšízy na restaurace rychlého občerstvení BURGER KING v ČR. 
 

Kdo navštěvuje klubová diskusní setkání? 

Akce Franchise Clubu během bezmála pěti let navštívilo postupně půl druhé tisícovky hostů, převážně majitelů a vrcholových manažerů 
společností, které franšízing úspěšně používají nebo těch, které se na tuto moderní a efektivní formu podnikání připravují nebo se o ni 
zajímají. Přicházeli také manažeři bank, leasingových, pojišťovacích a realitních společností, právníci, poradci, patentoví poradci, odborníci z 
odborných a výzkumných organizací a reklamních agentur, designéři, obchodních komor a ambasád, studenti a učitelé vysokých a středních 
škol, úředníci z ministerstev a státních institucí. Častými hosty klubu jsou novináři. V klubu se setkávají zástupci velkých českých i 
nadnárodních společností s malými podnikateli, nezřídka přicházejí hosté ze zahraničí.  

Kdo jsou patroni klubu? 

Zlatým patronem Franchise Clubu je v roce 2011 Century 21 ČR, česká pobočka největší franšízové realitní sítě na světě. Stříbrnými 
patrony klubu jsou první česká franšíza, taxislužba AAA RADIOTAXI, a restaurace rychlého občerstvení SUBWAY.  Bronzovým patronem 
klubu je STARBUCKS, český provozovatel největší sítě kaváren na světě. Patronům děkujeme za podporu klubu a českého franšízingu.  

Kontakt na pořadatele Franchise Clubu  

Český institut pro franchising (ČIFRA) – národní centrum pro vzdělávací, popularizační, publikační 
poradenskou a vědeckou činnost ve franchisingu.   Kancelář klubu:  Spálená 51,  110 00 Praha 1, tel. 
+420 226 518 868, +420 603 578 035; e-mail: club@ifranchising.cz, web: www.ifranchising.cz.  

 
Franchise Club a ČIFRA jsou řádným členem největší mezinárodní franšízingové profesní komunity - International Franchise Association  
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